
  
 
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 15.09.1999 

 
 
 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 15 septembrie 1999, între orele 10,00 – 14,30, având următoarea 
ordine de zi: 

1. Audierea doamnei dr.Gabriela Popescu, secretar de stat la 
Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap, cu privire la 
asigurarea asistenţei medicale a persoanelor cu handicap. 

2. Audierea domnului dr.Cristian Tăbăcaru secretar de stat 
la Departamentul pentru protecţia copilului, cu privire la adopţii. 

La primul punct al ordinei de zi, doamna dr.Gabriela 
Popescu a prezentat situaţia gravă în care se află persoanele cu handicap, 
care nu realizează venituri din muncă sau se află în grija familiei, pentru 
care n-au fost prevăzute surse de finanţare a drepturilor prevăzute în 
Legea nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate. 

Până la apariţia Ordonanţei de urgenţă nr.102/1999 privind 
protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, care 
a înlocuit Legea nr.53/1992, cheltuielile privind acordarea asistenţei 
medicale şi a medicamentelor se suportau din Fondul de risc şi accident. 
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Odată cu intrarea în vigoare a acestei ordonanţe acordarea 
asistenţei medicale se face în conformitate cu prevederile Legii 
asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997, fără a menţiona sursa de 
finanţare. Lipsa de corelare între cele două acte normative, datorată în 
mare parte iniţiatorilor ordonanţei, a condus la acumularea de datorii în 
contul Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap. 

Pentru soluţionarea de urgenţă a acestei situaţii Comisia 
pentru sănătate şi familie a recomandat ca, cu ocazia rectificării bugetului 
de stat, Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap să solicite 
introducerea în bugetul propriu a fondurilor necesare pentru acoperirea 
gratuităţilor privind asistenţa medicală şi în deosebi a costului 
medicamentelor prescrise în ambulator. 

O rezolvare de durată o reprezintă completarea prevederilor 
Ordonanţei nr.102/1999, referitoare la sursele de finanţare, respectiv de 
suportare a drepturilor acordate de art.9 lit.j) din bugetul Fondului special 
de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap. Această soluţie ar 
conduce implicit şi la corelarea prevederilor celor două acte normative. 

La cel de-al doilea punct al ordinei de zi domnul dr.Cristian 
Tăbăcaru a răspuns la întrebările membrilor comisiei cu privire la 
adopţiile naţionale şi internaţionale. 

În cele mai multe dintre cazurile de adopţie au fost respectate 
prevederile art.9 alin.(8) din Legea nr.87/1998, în care se stipulează că, în 
cazul în care o persoană sau o familie de cetăţenie străină cer 
încredinţarea, în vederea adopţiei, a aceluiaşi copil, posibilitatea 
încredinţării copilului la persoana sau la familia română va fi luată în 
considerare cu prioritate de către Comisia pentru protecţia copilului. 

În cazul adopţiilor internaţionale, Comitetul Român pentru 
Adopţii este obligat să dispună toate diligenţele necesare pe lângă 
autorităţile sau organismele statului al cărui cetăţean a adoptat un copil 
român, pentru ca acesta să beneficieze de garanţiile şi normele 
echivalente din România. 

În prezent, la nivel naţional, numărul personalului din cadrul 
serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului se ridică la 
aproximativ 30.000, iar eficienţa în activitate a acestora, respectiv de 
integrare socială a copiilor, este mulţumitoare. 

În ceea ce priveşte activitatea comisiilor judeţene pentru 
protecţia copilului, acestea au ca obiect stabilirea măsurilor de protecţie a 
copilului aflat în dificultate şi totodată stabilirea relaţiilor cu serviciile 
publice specializate. Ambele organisme sunt nou înfiinţate, motiv pentru 
care se manifestă unele diferenţe între judeţe în eficienţa activităţii 
acestora. 

În finalul şedinţei comisia a hotărât, în unanimitate, să 
înainteze Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor solicitarea de a fi 
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investită pe fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii. 

Din numărul total al membrilor comisiei (14) au absentat 
motivat (4) după cum urmează: doamna dep.Marilena Bălan (Grupul 
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), domnul dep.prof.dr.Vasile 
Cândea (Grupul Parlamentar al PDSR) şi domnul dep.dr.Remus Opriş 
(Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.CONF.DR.ION BERCIU 


